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RESUMO 

 

Com o aumento da população em todo o mundo, a busca por novas fontes alimentares se torna 

cada vez mais necessária. Assim, os insetos surgem como uma alternativa em relação as carnes 

convencionalmente produzidas e consumidas. Diante disso, este estudo objetivou determinar a 

composição centesimal da farinha de larvas de Tenebrio molitor para a avaliação de suas 

propriedades nutricionais, visto que, o emprego de insetos como ingrediente alternativo na 

alimentação vêm ganhando importância nos últimos anos e a demanda por insetos têm 

aumentado significativamente por representar uma potencial fonte de vitaminas, minerais, 

lipídeos e proteínas. Além de sua composição nutricional, os insetos apresentam inúmeras 

vantagens que justificam a sua utilização. As análises bromatológicas realizadas foram o teor 

de proteínas, lipídeos, fibras, umidade, cinzas e a avaliação da qualidade foi determinada por 

meio do grau de hidrólise e pela digestibilidade proteica in vitro. Obteve-se os seguintes 

resultados expressos em porcentagem: os nutrientes com os maiores teores foram os lipídeos e 

proteínas, com 34,18% e 33,82%, respectivamente; umidade com 12,23%; fibras com 11,38%; 

carboidratos com 5,33%, cinzas com 3,06%. O grau de hidrólise apresentou uma porcentagem 

de 22,35% e a digestibilidade proteica 68,65%. 

 

Palavras-chave: Farinha de insetos. Tenebrio molitor. Insetos comestíveis. Composição 

centesimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The population has increased around the world and the search for new kind of food is extremaly 

necessary. Thus, insects emerge as an alternative in relation to conventionally produced and 

consumed meats. Therefore, this study aimed to determine the proximate composition flour 

larvae of Tenebrio molitor for the evaluation of its nutritional properties, since the use of insects 

as an alternative ingredient in food has been gaining importance in recent years and the demand 

for insects has increased significantly because it represents a potential source of vitamins, 

minerals, lipids and proteins. In addition to their nutritional composition, insects have numerous 

advantages that justify their use. The chemical analyzes performed were the protein, lipid, fiber, 

moisture, ash content and the quality assessment was determined by the degree of hydrolysis 

and in vitro protein digestibility. The following results expressed in percentages were obtained: 

the nutrients with the highest contents were lipids and proteins, with 34.18% and 33.82%, 

respectively; humidity with 12.23%; fibers with 11.38%; carbohydrates with 5.33%, ash with 

3.06%. The degree of hydrolysis presented a percentage of 22.35% and protein digestibility 

68.65%. 

 

Keywords: Insect meal. Tenebrio molitor. Edible insects. Centesimal composition.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A entomofagia é caracterizada pelo hábito de consumir insetos seja pela ingestão direta 

(inseto inteiro, sem passar por nenhum processamento), em farinhas, em forma de extratos ou 

suplementado em outros alimentos complementando o cardápio de cerca de dois bilhões de 

pessoas. É um fenômeno antigo e tradicionalmente praticado em mais de 113 países em todo o 

mundo, tornando-se uma alternativa alimentar sustentável, nutritiva e acessível que desde os 

tempos remotos constituem um dos componentes na dieta humana e atualmente são consumidos 

principalmente em partes da Ásia, África e América Latina1,2,3. 

Atualmente, mais de 2.000 espécies de insetos são consideradas comestíveis. Muitos 

desses insetos pertencem a ordem Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera e podem ser 

consumidos em diferentes estágios da vida, como ovos, larvas, pupas ou adultos, no entanto, as 

larvas são consumidas com maior frequência 4,5. Dentre os mais consumidos estão as formigas, 

besouros, lagartas, abelhas e vespas, seguidos dos grilos, gafanhotos, cupins, cigarras, libélulas, 

moscas e outras espécies2. Diversos estudos demonstram que os insetos contêm quantidades 

significativas de proteínas e lipídeos e são ricos em sais minerais e vitaminas. Por exemplo, a 

formiga tanajura (Atta cephalotes) possui 42,59% de proteínas, contendo portanto maior teor 

de proteínas que a carne de frango com 23% e a carne bovina com 20%6. 

No Brasil, 135 espécies de insetos comestíveis são encontrados em todo o país, inseridos 

na cultura de vários estados brasileiros. Dentre os mais consumidos estão as formigas com 63%, 

os besouros com 16%, e  com 7% os gafanhotos e grilos. Em Mato Grosso, no Parque Nacional 

do Xingu, os indígenas costumam comer os insetos torrados ou assados junto com beiju.  No 

Norte, na Ilha do Marajó no estado do Pará, o consumo de Speciomerus ruficornis é bastante 

comum, sendo popularmente conhecido como bicho do tucumã este inseto é consumido in 

natura ou frito na farofa. No Sudeste, no estado de Minas e partes do Norte e Nordeste, as larvas 

do bicho-do-coco (Pachymerus nucleorum) podem ser preparadas fritas ou misturadas no 

arroz7. 

Com o aumento constante da população mundial, existe uma necessidade de pesquisas 

científicas para investigar novas opções de ingredientes com fontes biodisponíveis de proteínas, 

lipídeos, vitaminas e minerais e que sejam utilizados de forma segura. Os insetos podem ser 

consumidos integralmente ou podem ser processados de formas menos reconhecíveis, 

aumentando assim a aceitabilidade do consumidor. Em vista disso, os insetos são considerados 

um importante recurso nutricional por possuir um elevado valor nutritivo, pela sua diversidade 

de espécies comestíveis e com um menor impacto para o meio ambiente4, 5, 8.  
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A inserção e produção de insetos como fonte nutricional apresentam inúmeras 

vantagens. A eficiência elevada da conversão alimentar (capacidade de um animal de converter 

a alimentação em massa corporal), por exemplo, conforme mencionado por Van Huis, a taxa 

de conversão alimentar (gráfico 1) do grilo-doméstico (Acheta domesticus) se mostrou 2 vezes 

mais eficiente que as galinhas, quase 4 vezes mais eficiente que os porcos e mais de 12 vezes 

mais eficiente que o gado9.  

 

Gráfico 1 - Conversão alimentar. Quantidade de alimento, em quilos, para ganho de 1 kg de massa 

corpórea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de VAN HUIS (2013). 

 

Os insetos requerem menor quantidade de água durante o manejo e possuem ciclo de 

vida curto; apresentam uma alta taxa de crescimento e a capacidade de acasalamento em 

cativeiro; ocupam pouco espaço físico e a maioria das espécies de insetos podem ser cultivadas 

com reduzido índice de poluição ambiental, uma vez que os insetos produzem menos gases de 

efeito estufa. Além disso, fornecem alimentos com boas proporções de minerais e proteínas de 

alta qualidade, substituindo ingredientes dispendiosos para produção de alimentos, constituindo 

assim uma alternativa saudável e nutritiva. Os insetos são apresentados como uma alternativa 

devido ao seu valor nutricional e pelo benefício ao meio ambiente, ao mesmo tempo que garante 

um baixo custo de produção10,11,12. 

As espécies de insetos constituem a maior biomassa do todo o reino animal chegando a 

80%. Sua alta fecundidade e o seu ciclo de vida relativamente curto são vantajosos para sua 

produção chegando a atingir a idade adulta em questão de dias, em comparação com os meses 

e anos consumidos pelos animais vertebrados como aves e ruminantes13. 

Em comparação com os mamíferos e aves, insetos apresentam um baixo risco de 

transmissão de zoonoses, vez que são taxonomicamente mais distantes dos humanos  que o 

1,7 2,5

5

10

Insetos Frango Porco Gado

Conversão alimentar
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gado, resultando em menor risco. Desse modo, eles são considerados seguros para o consumo, 

desde que sejam criados em condições sanitárias adequadas e manipulados corretamente. O 

aquecimento e a secagem são eficientes e matam muitos tipos de microrganismos associado a 

microbiota dos insetos, mas alguns suportam esses tratamentos. Por isso se faz necessário a 

utilização de um tratamento térmico eficiente para eliminar também os microrganismos 

resistentes7,9. 

A regulamentação é outro fator limitante, visto que, a população brasileira não tem o 

hábito do consumo de insetos em massa, sendo restrito a algumas cidades/estados brasileiros. 

A regulamentação dos insetos como fonte alimentar representa uma segurança para o 

consumidor, indicando que os insetos atendem os requisitos para serem considerados alimentos 

aptos para o consumo e a possibilidade de maiores oportunidades de negócios para os 

produtores. Dois órgãos são responsáveis pela regulamentação deste setor, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que controla produtos de origem animal, seja 

para consumo humano ou animal, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

ligada ao Ministério da Saúde, que é a responsável pela aprovação de novos ingredientes para 

alimentação humana7. 

Neste sentido, o presente estudo objetivou determinar a composição centesimal da 

farinha de larvas de tenébrio (Tenebrio molitor) e avaliar o seu potencial como alimento na 

nutrição humana. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico do presente estudo foi estruturado em três tópicos, a saber: insetos 

como fonte de alimentos; Tenebrio molitor e fonte alimentar de proteínas. 

 

2.1  Insetos como fonte de alimentos 

 

Diversos estudos demonstram que os insetos são compostos dos mesmos nutrientes 

encontrados em carnes de animais convencionalmente consumidos, como gado, frango, 

pescado e suíno6. O seu valor nutricional é diversificado, principalmente em consequência da 

variedade de espécies comestíveis. Esses valores podem variar mesmo dentro de um mesmo 

grupo de insetos, sob influência da origem, estágio de desenvolvimento, dieta, ambiente 

(temperatura, umidade e fotoperíodo), preparação, processamento e métodos analíticos 

empregados2,14. 
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Os insetos comestíveis contêm quantidades significativas de proteínas e lipídeos, 

fornecendo aminoácidos e ácidos graxos essenciais para o funcionamento do organismo e 

vitaminas e minerais como zinco, ferro, magnésio, cobre, manganês, fósforo e selênio, além de 

ser uma fonte de fibra, constituindo uma alternativa alimentar rica nutricionalmente e em 

proporções adequadas para atender as necessidades fisiológicas do organismo humano12,14,15. 

O conteúdo de proteína bruta é geralmente em torno de 20 a 70%, variável nos diferentes 

estágios de desenvolvimento (ovos, larvas, pupas e adultos). Em sua composição os insetos 

contêm todos os aminoácidos essenciais nutricionalmente importantes. Alguns insetos contêm 

grandes quantidades de treonina, lisina e triptofano, que é deficiente em certas proteínas dos 

cereais e o conteúdo proteico de alguns insetos é maior que o de ovos de galinha, sendo que 

dentre os produtos de origem animal os ovos de galinha é o que dispõe de maior teor de 

proteínas de alta qualidade, sendo uma fonte rica de aminoácidos essenciais2,4. 

Os insetos comestíveis contêm em média 10 a 60% de gordura na matéria seca. Seu 

conteúdo de gordura é maior nas fases larval e pupa, já na fase adulta, o teor de gordura é menor. 

Os triacilgliceróis constituem cerca de 80% da gordura. Os fosfolipídios apresentam um 

conteúdo que é geralmente inferior a 20%. O conteúdo de ácidos graxos é relativamente alto, 

incluindo os ácidos oleico, linoleico e linolênico na gordura dos insetos. O conteúdo de ácido 

palmítico também é relativamente alto. O perfil de ácidos graxos é afetado pelos alimentos, dos 

quais os insetos se alimentam. Os insetos contêm uma quantidade variável de vitaminas 

hidrossolúveis e lipossolúveis, como a tiamina, riboflavina, vitamina B12, vitamina E, 

colecalciferol, entre outras. Os insetos também contêm uma quantidade significativa de fibra 

alimentar em forma de quitina. A quitina insolúvel é a forma mais comum de fibra presente no 

corpo dos insetos, contidas principalmente em seu exoesqueleto2,4. 

 

2.2  Tenebrio molitor 

 

O Tenebrio molitor é um besouro conhecido popularmente como bicho da farinha, 

tenébrio comum ou larva de besouro, da ordem Coleoptera e família Tenebrionidae. Este inseto 

possui metamorfose completa e seu ciclo de vida passa por quatro fases distintas: ovo, larva, 

pupa e adulto, sendo que sua fase larval é conhecida por conter uma maior fonte qualitativa e 

quantitativa de proteínas, amplamente empregada na alimentação de diversas espécies como: 

peixes, répteis, pássaros e pequenos mamíferos insetívoros, proporcionando uma forma prática, 

econômica e principalmente nutritiva na alimentação em criadouros16,17. 
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O ciclo de vida completo do tenébrio varia em média 6 meses, mas pode sofrer variação 

influenciada por fatores extrínsecos como a dieta e a temperatura. A larva do tenébrio apresenta 

uma coloração marrom clara e mede cerca de 2 a 3,2 cm, com peso corporal médio entre 120 e 

160 mg. A fase larval é a fase de maior interesse comercial, nessa fase as larvas passam por 

mudas de pele, e o tempo de duração é de 90 dias. No estágio de pupa o tempo é de 7 a 9 dias 

em 25 ºC, mas pode chegar em até 20 dias em temperaturas mais baixas e a fase adulta pode 

durar de 60 a 90 dias17. 

 

Figura 1 - Ciclo de vida do T. molitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Google Imagens 

 

O tenébrio, se caracteriza por sua alta taxa de reprodução com cerca de 500 ovos por 

ovoposição e preferência por ambientes secos e escuros, com seu desenvolvimento ideal entre 

26°C e 32°C, sendo um dos insetos mais cultivados no mundo ocidental e são ideais por 

ocuparem um espaço reduzido e sem a necessidade de uso de equipamentos sofisticados. Além 

da facilidade de criação, esta espécie de inseto é caracterizada como de pouca umidade, sendo 

adequados para o processamento e adição em produtos alimentares, melhorando a aceitação 

pelo consumidor, possuem alta fecundidade, alta eficiência na conversão de alimentos e são 

onívoros, aceitando uma dieta bem variada. O seu uso é comum devido à alta digestibilidade e 

seu valor nutricional principalmente por ter um perfil proteico de 47-60% ultrapassando a 

concentração de proteínas encontrada em bovinos e aves e 31-43% de gordura11,18.  

 

2.3  Fonte alimentar de proteínas 

 

De acordo com a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO-

ONU), os insetos apresentam elevado teor de proteínas. A qualidade das proteínas nos 

alimentos e seu valor nutricional é determinada pela composição de seus aminoácidos e pela 

Ovo Larva Pupa  Adulto 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.trexpets.com.br%2Ftenebriomolitor%2Fciclo-reproducao-tenebrio-molitor-larvas-tenebrioscomum-comprar.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.trexpets.com.br%2Ftenebriomolitor%2Ftenebriomolitor-reproducao-criacao-comprar-larvas-tenebrio-molitor.htm&tbnid=Ke4Nxpkx-XpFYM&vet=12ahUKEwjux5SnqbnxAhUEBLkGHY1WCEwQMyggegUIARCTAg..i&docid=YD9uMa_PVFH0kM&w=800&h=360&q=larvas%20tenebrio%20molitor&safe=off&ved=2ahUKEwjux5SnqbnxAhUEBLkGHY1WCEwQMyggegUIARCTAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photography-larva-mealworm-tenebrio-molitor-image6004972&psig=AOvVaw1PHfVmo8x81lUopcXPOkov&ust=1624935155663000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCLCd6sWpufECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.alibaba.com%2Fproduct-detail%2FHigh-Protein-Dried-Mealworm-Pupa-Feed_62128514404.html&psig=AOvVaw2dE-MZErbMe45dQHAD-ZEc&ust=1624935982023000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCPDS-bisufECFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F4%2F4c%2FTenebrio_molitor_MHNT.jpg%2F280px-Tenebrio_molitor_MHNT.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FLarva-da-farinha&tbnid=kkpZ481MB1EAtM&vet=12ahUKEwjpteDmrLnxAhUOtpUCHQKfAokQMygAegUIARCjAQ..i&docid=Bs2bihkDwmNHJM&w=280&h=400&q=adulto%20tenebrio%20molitor&safe=off&ved=2ahUKEwjpteDmrLnxAhUOtpUCHQKfAokQMygAegUIARCjAQ
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digestibilidade da fração proteica. Do ponto de vista nutricional, os insetos possuem um 

conteúdo proteico significativo, variando de 20 a 76% da matéria seca dependendo do tipo e 

estágio de desenvolvimento do inseto2,13,19. 

As proteínas encontradas no corpo humano são compostas por 20 tipos de aminoácidos. 

Destes, nove aminoácidos são classificados como essenciais (valina, leucina, isoleucina, 

metionina, treonina, histidina, lisina, fenilalanina e triptofano), necessários para a nutrição 

humana, pois não podem ser sintetizados no corpo humano20. Os demais aminoácidos são 

dispensáveis (glutamina, aspartato, glutamato, arginina, alanina, prolina, cisteína, asparagina, 

tirosina, glicina e serina) podendo ser sintetizados pelo corpo em condições fisiológicas 

normais. Um dos parâmetros a ser considerado na avaliação correta da qualidade da proteína é 

a relação entre os aminoácidos essenciais e não essenciais13. Estudos evidenciam que as larvas 

de besouro da ordem Coleoptera como o Alphitobius diaperinus, T. molitor e Zophobas morio 

contém todos os aminoácidos essenciais e em quantidades necessárias para o consumo humano, 

incluindo os aminoácidos não essenciais como a glutamina, aspartato, arginina, alanina, prolina, 

glicina e serina. A soma da quantidade total de aminoácidos por grama de proteína bruta para 

A. diaperinus foi 927 mg/g, T. molitor 910 mg/g e Z. morio com 931 mg/g. A quantidade total 

de aminoácidos por grama (1000 mg/g) de proteína bruta não foi atingida, devido a presença de 

nitrogênio não proteico na forma de quitina5. A remoção da quitina aumenta a qualidade da 

proteína do inseto a um nível comparável aos animais vertebrados, uma vez que este 

polissacarídeo interfere na determinação do teor de nitrogênio orgânico total e na 

digestibilidade13. 

Os insetos são adequados para todas as faixas etárias por conter um teor de proteínas de 

alta qualidade devido à presença de todos os aminoácidos essenciais nas proporções 

recomendadas e cada vez mais vêm sendo testados e utilizados na alimentação como 

suplemento em produtos alimentares e/ou produtos alimentares, podendo substituir os 

ingredientes proteicos convencionais que apresentam um custo elevado12,15. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo geral 

 

▪ Analisar a composição centesimal da farinha obtida a partir de Tenebrio molitor. 
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3.2  Objetivos específicos 

 

▪ Determinar o teor de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas e fibras da farinha de insetos. 

▪ Determinar o grau de hidrólise e digestibilidade proteica. 

▪ Avaliar a farinha de tenébrio como uma alternativa alimentar. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Inicialmente, as larvas de tenébrio foram adquiridas diretamente de um fornecedor para 

a reprodução dos insetos e posteriormente obter sua farinha para realizar a caracterização de 

sua composição centesimal e obtenção de seu hidrolisado proteico para a determinação do grau 

de hidrólise e digestibilidade proteica. 

 

4.1  Criação dos insetos e obtenção da farinha 

 

Os insetos da espécie Tenebrio molitor foram criados no laboratório de Análises 

Bromatológicas do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET). As larvas de tenébrio se 

desenvolveram em recipientes com perfurações para acesso ao oxigênio e recobertos com papel 

alumínio, pois locais escuros favorecem o seu desenvolvimento. Para cada fase do ciclo 

reprodutivo dos insetos (ovo, larva, pupa e adulto) foram utilizados recipientes distintos para 

melhor controle e desenvolvimento (figura 1).  

 

Figura 2 - Dispositivo de criação dos insetos. Em A, recipiente contendo os insetos em forma de pupa; em B, os 

adultos e ovos; e em C, insetos na fase larval. 

 

 
Fonte: O autor. 

 

A B C 



16 

 

 

Inicialmente, a dieta dos insetos foi a base de farelos de aveia e pedaços de batata como 

fonte de água, após alguns meses foi adicionado levedura (Saccharomyces spp.). 

 

Figura 3 - Fonte de alimentação dos insetos. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Após alcançar a quantidade de amostra necessária (≅ 3,7 g), as larvas de tenébrio foram 

abatidas. Antecedendo o abate todos os insetos ficaram 48 horas sem alimento, recebendo 

apenas água, após isto, foram abatidas por congelamento (12 horas em freezer) e posteriormente 

fervidos por 10 minutos em água a 100ºC e logo em seguida desidratados por 24h a 60ºc em 

estufa12. A moagem dos insetos desidratados foi realizada com o auxílio de um liquidificador, 

resultando na obtenção da farinha de insetos. 

 
Figura 4 - Etapas de obtenção da farinha de larvas de T. molitor. 

 

 

 

 

 

Larvas após 48 

horas sem alimentos 

Larvas após 

congelamento 
Larvas sob fervura Larvas desidratadas 

Fonte: O autor. 

Farinha de larvas 

obtidas após moagem 
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4.2  Caracterização da composição centesimal  

 

A metodologia para a análise da composição centesimal foi baseada em normas 

analíticas do Instituto Adolfo Lutz21. Amostras de farinha de tenébrio (Tenebrio molitor) foram 

submetidas a análises de umidade, cinzas, fibras, proteínas, lipídeos, sendo realizadas em 

triplicata. A determinação de carboidratos foi efetuada pela diferença entre 100 (percentual 

total) e o somatório dos percentuais encontrados para umidade, cinzas, proteínas, fibras e 

lipídeos. 

 

4.2.1 Determinação do teor de umidade e cinzas 

 

Pesou-se aproximadamente 0,5 g da amostra em cadinhos previamente limpos e secos. 

A umidade das amostras foi determinada por secagem direta em estufa a 105°C e resfriadas em 

dessecador em temperatura ambiente para obter o peso da mesma. Após serem resfriadas no 

dessecador as amostras foram pesadas até a obtenção de peso constante. Com as amostras secas, 

foi realizado o resíduo mineral fixo ou cinzas por incineração em forno mufla a 550 °C por 6 

horas. 

 

𝑼𝒎𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 % =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ú𝑚𝑖𝑑𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ú𝑚𝑖𝑑𝑎
× 100 

 

𝑪𝒊𝒏𝒛𝒂𝒔 % =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

 

4.2.2 Determinação do teor de proteínas 

 

O teor de proteínas foi determinado pelo método de Kjedahl. Pesou-se em papel 

manteiga cerca de 0,02 g da amostra e feito um embrulho, adicionou-se em um tubo de vidro 

para digestão e acrescentou-se a 1 g de mistura catalítica (sulfato de cobre e sulfato de potássio) 

e 5 mL de ácido sulfúrico PA e levou ao digestor até a completa decomposição da matéria 

orgânica da amostra, durante o processo da digestão a solução passa de uma coloração escura 

(preto) para um verde claro. A digestão foi realizada à temperatura de 350º C por 2h 

(gradualmente, inicialmente à 100º C, 200º C e por fim 350º C). Seguiu-se para a destilação na 

qual a solução aceptora de ácido bórico contendo indicador misto (vermelho de metila e verde 
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bromocresol) incorporou a amônia presente na amostra, formando borato de amônio, coletou-

se 50 mL da solução em frasco Erlenmeyer. A solução contendo o borato de amônio foi titulada 

com HCl 0,02 M até a viragem de cor. Foram realizados os cálculos para dosagem de nitrogênio 

total (NT) e proteína bruta (PB). 

 

𝑵𝑻 % =
(𝑉𝑎 − 𝑉𝑏) × 0,02 × 𝐹 × 0,014 × 100

𝑃1
 

 

NT - teor de nitrogênio total na amostra; 

Va - volume da solução de ácido clorídrico gasto na titulação da amostra, em mililitros; 

Vb - volume da solução de ácido clorídrico gasto na titulação do branco, em mililitros; 

F - fator de correção para o ácido clorídrico 0,01 mol/L; 

P1 - massa da amostra (em gramas). 

 

𝑷𝑩 % = 𝑁𝑇 × 𝐹 

 

PB – teor de proteína bruta na amostra; 

F– 4,76. 

 

4.2.3 Determinação do teor de lipídeos 

 

Pesou-se cerca de 0,500g da farinha em cartucho de amostra e este foi inserido dentro 

do aparelho extrator de Soxhlet. Adicionou-se hexano e deixou em refluxo por cerca de 6 horas 

(extração a quente de fluxo contínuo/Soxhlet). O solvente foi evaporado e balão pesado. 

Realizaram-se os cálculos. 

 

𝑳𝒊𝒑í𝒅𝒆𝒐𝒔 % =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑙ã𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑔𝑜𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑙ã𝑜 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

 

4.2.4 Determinação do teor de fibras 

 

Pesou-se aproximadamente 0,28 g em sacos para extração e estes foram mergulhados 

por 30 minutos em solução ácida (ácido sulfúrico 1,25%), 30 minutos em solução básica 
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(hidróxido de sódio 1,25%) e 5 minutos em água destilada em aparelho digestor para fibras e 

foram levados a estufa para secagem por 6 horas. Pesou-se os sacos e realizaram-se os cálculos. 

 

𝑭𝒊𝒃𝒓𝒂𝒔 % =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

 

4.3 Avaliação da qualidade: Grau de hidrólise e digestibilidade proteica 

 

Para a avaliação da qualidade da farinha de larvas de tenébrio, inicialmente obteve-se o 

seu hidrolisado proteico. 

 

4.3.1 Obtenção do hidrolisado proteico  

 

Solução 1: 2,5033 g da farinha de tenébrio foram pesados em Erlenmeyer, 

homogeneizada em 15 mL de água destilada e o pH ajustado para 7,5 com NaOH 0,1 M. 

(Farinha não hidrolisada). 

Solução 2: 0,5 g de pancreatina foram pesadas em Erlenmeyer, homogeneizada em 20 

mL de tampão fosfato-salino e o pH ajustado para 6,8 com NaOH 40%. (Solução enzimática). 

Solução 3: Utilizou-se 13 mL da solução 1 e 1 mL da solução 2. (Farinha hidrolisada). 

As soluções foram adicionadas em tubos de ensaio da seguinte maneira conforme o 

quadro abaixo e realizou-se o processo de hidrólise enzimática. Em T1 e T2 adicionou-se ácido 

tricloroacético (TCA). 

 
Quadro 1 - Distribuição das soluções 

 

Tubo 1 (T1) Tubo 2 (T2) Tubo 3 (T3) 

2 mL da solução 1 +  

2 mL de TCA 

(Farinha não hidrolisada 

com TCA) 

2 mL da solução 3 + 

2 mL de TCA 

(Farinha hidrolisada com 

TCA) 

6 mL da solução 3 

 

(Farinha hidrolisada sem 

TCA) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A hidrólise enzimática foi realizada em agitador orbital sob agitação constante de 110 

rpm, a 40°C por 2 horas. Posteriormente, os tubos foram levados a centrífuga a 7800 RPM por 

10 min a 4 °C. Após a centrifugação dos tubos, o sobrenadante foi transferido para placas de 
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Petri e armazenado em geladeira, obtendo-se desta forma a amostra necessária para a 

determinação do grau de hidrólise (T1 e T2) e digestibilidade proteica (T3).  

 

4.3.2 Grau de hidrólise 

 

A análise de proteínas para a determinação do grau de hidrólise foi realizada pelo 

método de Kjedahl. As amostras dos tubos T1, T2 e T3 foram distribuídas da seguinte maneira 

conforme mostra o seguinte quadro. 

 

Quadro 2 - Amostras T1, T2 e T3 submetidas ao método de Kjedahl 

 

Identificação Peso da 

amostra 

Material 

Branco - Papel manteiga, ácido sulfúrico e mistura catalítica 

T1 0,0203 g 

Farinha não hidrolisada com TCA, papel manteiga, ácido 

sulfúrico e mistura catalítica. (Proteínas solúveis antes da 

hidrólise) 

T2 0,0200 g 
Farinha hidrolisada com TCA, papel manteiga, ácido sulfúrico 

e mistura catalítica. (Proteínas solúveis após a hidrólise) 

T3 0,0202 g 
Farinha hidrolisada sem TCA, papel manteiga, ácido sulfúrico 

e mistura catalítica. (Nitrogênio total da amostra hidrolisada) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com os valores obtidos experimentalmente, realizaram-se os cálculos para o grau de 

hidrólise (GH). 

 

𝑮𝑯% =
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑎𝑝ó𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑙𝑖𝑠𝑒 − 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑙𝑖𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

 

4.3.3 Digestibilidade proteica in vitro 

 

Para a determinação da digestibilidade, foi pesada 0,5 g da amostra de farinha de 

tenébrio, homogeneizada em 10 mL de HCl 0,1 M, 5 mL de HCl contendo 0,0225g de pepsina, 

2 mL de Merthiolate e o pH foi ajustado para 2 com HCl 0,1 M. Em seguida, submeteu-se ao a 



21 

 

 

amostra ao banho-maria por 3 horas a 37°C. Decorrido este tempo, a amostra foi resfriada e o 

pH ajustado para 8 com NaOH 0,2 M e adicionou-se 10 mL de tampão fosfato contendo 0,005g 

de pancreatina. Submeteu-se novamente ao banho-maria por 24 horas a 37°C. Após esse 

período, adicionou-se 5 mL de TCA 10% e o sobrenadante foi recolhido após centrifugação 

por 30 minutos a 4000 rpm, seco em estufa por aproximadamente 12 horas para posterior 

determinação do nitrogênio digerido pelo método de Kjeldahl. 

 

𝑫𝒊𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 % =
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎
× 100 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão do presente estudo foi estruturado em três tópicos, a saber: 

análises bromatológicas, grau de hidrólise e digestibilidade proteica in vitro. 

 

5.1  Análises bromatológicas 

 

Os resultados das análises da composição centesimal da farinha de Tenebrio molitor 

podem ser observados na tabela abaixo, evidenciando que as larvas de tenébrio possuem alto 

valor nutricional, destacando-se o teor de lipídeos e proteínas. 

 

Tabela 1 - Composição centesimal de larvas de tenébrio 

 

Parâmetros (%) Tenebrio molitor 

Umidade 12,23% 

Cinzas 3,06% 

Lipídeos 34,18% 

Proteínas 33,82% 

Fibras 11,38% 

Carboidratos 5,33% 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim como nos alimentos de origem vegetal, a água também é o principal componente 

presente nos insetos, desta forma o teor de umidade da farinha desidratada representam a 

quantidade de água presente após o processo de secagem. A água favorece o crescimento de 
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microrganismos e meio para reações químicas e bioquímicas provocando alterações 

indesejáveis nos alimentos, afetando a sua conservação12,22. A determinação das cinzas fornece 

apenas uma indicação da riqueza de minerais presente na farinha. Os insetos podem ser ricos 

em minerais, como: cobre, ferro, magnésio, manganês, fósforo, selênio e zinco15,23. Na União 

Europeia, o tenébrio foi recentemente aprovado pela Agencia Europeia de Segurança Alimentar 

(EFSA) como o primeiro inseto a ser considerado alimento para humanos por ser uma fonte 

rica em proteínas, gorduras e fibras. Quando comparados  com os valores do Regulamento de 

Execução (EU) 2021/882, que estabelece que os valores de cinzas em 3,5-4,5% e umidade em 

1-8%, houve divergências no teor de cinzas (3,06%) e umidade (12,23%), provavelmente 

influenciadas por interferências na dieta ou processamento24,25.  

As farinhas de origem animal (em geral carne e ossos), possuem em média de 7 a 20% 

de lipídeos15, o tenébrio apresentou uma média de 34,18%. Os lipídeos são nutrientes essenciais 

na dieta, importantes para o funcionamento biológico e estrutural das células, auxiliando no 

transporte de vitaminas e essenciais para uma boa nutrição, além de ser uma importante fonte 

energética, pois quando são oxidados os lipídeos produzem 9kcal/g26. 

Quando comparado a outros alimentos de origem animal, o tenébrio é bem mais 

vantajoso podendo apresentar até 50% de proteína bruta, enquanto, a carne bovina contém 

21,2% e o frango com pele 16,4% em relação a sua composição centesimal27. O teor de proteína 

bruta se deve, em grande parte, à quitina, um polissacarídeo que apresenta nitrogênio em sua 

composição que está presente no exoesqueleto dos insetos, sendo então, contabilizado como 

proteína bruta no método de Kjeldahl, uma vez que este método quantifica o nitrogênio 

orgânico total. Ao final, a concentração de nitrogênio total é convertida em proteína bruta pelo 

fator de conversão 4,76 para o cálculo de teor de proteínas em larvas28. A utilização do fator de 

conversão contribui para que o teor de nitrogênio não proteico seja reduzido, já que as farinhas 

de insetos apresentam uma quantidade significativa de quitina, superestimando o teor de 

proteína bruta quantificada por este método. Alguns trabalhos, consideram que a quantidade de 

nitrogênio da quitina é relativamente pequena, não superestimando o teor de proteínas e outros 

trabalhos, indicam que o teor de proteína para a farinha de tenébrio variam de 18,7% a 66,3%, 

sendo possível observar a falta de correção para proteína bruta, uma vez que usualmente se 

utiliza o fator de conversão 6,25 estabelecido para a proteína da carne29. A forma larval é a mais 

adequada quando se destina à produção de alimentos, pois, nessa fase de vida a concentração 

de quitina é menor quando comparada a forma adulta. Em um estudo realizado por Finke30, em 

sua fase adulta o tenébrio apresentou 237 g/Kg de proteína enquanto em sua fase larval 

apresentou 187 g/Kg, este aumento de proteínas na fase adulta é influenciado pela interferência 
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de nitrogênio não proteico  em forma de quitina. Em relação aos lipídeos a fase larval apresentou 

um valor de 134 g/Kg enquanto a fase adulta apresentou 54 g/Kg o que é justificável pelo fato 

de os insetos terem um maior teor de gordura em sua fase larval devido às maiores exigências 

de energia durante seu desenvolvimento. 

A qualidade das proteínas da farinha de insetos é estimada em termos de sua composição 

de aminoácidos, estudos indicam que a larva de tenébrio contém todos os aminoácidos 

essenciais em quantidades adequadas, por serem ricas em proteínas de alta qualidade, 

agregando um bom valor nutricional para uso como alimento20. É importante ressaltar que para 

cada espécie, a farinha pode variar em função da influência da dieta, fase de vida, ambiente de 

criação, métodos analíticos empregados, preparação e o processamento15. 

De acordo com a ANVISA, as definições legais de alimento incluem todas as 

substâncias ou misturas de substâncias destinadas à ingestão, com o objetivo de fornecer 

nutrientes ou outras substâncias necessárias para a formação, manutenção e desenvolvimento 

do organismo31.  

Dessa forma, constatou-se que a farinha de larvas de tenébrio são ricas principalmente 

em proteínas e lipídeos, cumprindo com os requisitos necessários para ser considerada como 

alimento ou ingrediente. 

 

5.2  Grau de hidrólise 

 

O resultado do grau de hidrólise do hidrolisado enzimático da farinha de tenébrio está 

representado na tabela 2. A hidrólise proteica é o processo de clivagem das ligações peptídicas, 

originando peptídeos de diferentes tamanhos e aminoácidos livres. Este processo pode ser 

catalisado por ácidos, bases ou enzimas. Neste caso, a hidrólise foi catalisada pela pancreatina 

(complexo enzimático composto por amilases, lipases e proteases). A extensão da proteólise 

pode ser avaliada pelo grau de hidrólise (GH), referente ao percentual de clivagem das ligações 

peptídicas de uma proteína32. 

 

Tabela 2 - Grau de hidrólise para a farinha de tenébrio 

 

Grau de hidrólise (%) 

Tenebrio molitor 22,35% 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 



24 

 

 

A hidrólise enzimática é uma das maneiras de se melhorar o valor nutricional da farinha 

de insetos, evidenciada pelo incremento de 22,35% do teor de material proteico hidrossolúvel, 

pois este processo dá origem a peptídeos e aminoácidos livres, originados da clivagem das 

ligações peptídicas das proteínas, que representam uma forma mais utilizável pelo organismo 

durante o processo fisiológico de absorção dos nutrientes no trato gastrointestinal. Além disto, 

o processo hidrolítico, pode melhorar as propriedades funcionais e/ou nutricionais da farinha 

se realizado em condições controladas, para garantir a manutenção da qualidade nutricional dos 

hidrolisados. Na forma hidrolisada, as proteínas da farinha de insetos poderiam ser utilizadas 

no desenvolvimento de alimentos de custo moderado e de bom valor nutricional33. 

 

5.3  Digestibilidade proteica in vitro 

 

Foi realizada a análise da digestibilidade proteica in vitro por meio da medida do 

percentual de nitrogênio digerido e o nitrogênio total da amostra hidrolisada. A digestibilidade 

fornece o grau ao qual o alimento ingerido e seus nutrientes serão digeridos e absorvidos. A 

avaliação da digestibilidade dos ingredientes é importante para verificar a capacidade do 

organismo em utilizar os nutrientes e para a formulação de alimentos com o máximo de 

aproveitamento29. 

 
Tabela 3 - Digestibilidade proteica para a farinha de tenébrio 

 

Digestibilidade (%) 

Tenebrio molitor 68,65% 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Experimentalmente, a digestibilidade da farinha de tenébrio apresentou um percentual 

de 68,65%, é a porcentagem de proteínas que é hidrolisada pelas enzimas digestivas e absorvida 

pelo organismo, tendo por base a pancreatina que é considera um complexo enzimático de alto 

valor biológico. Sendo assim, pode-se sugerir que as amostras de farinha de tenébrio analisadas 

apresentaram elevada digestibilidade proteica, muito provavelmente pela ausência de fatores 

antinutricionais, como inibidores de proteases que são  substâncias presentes naturalmente em 

alguns alimentos, que interferem na atividade de sistemas  enzimáticos  do trato  

gastrointestinal34. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos das análises bromatológicas da farinha de larvas de Tenebrio 

molitor demonstram que este inseto é rico principalmente em gorduras e proteínas em teores 

adequados para garantir uma nutrição adequada, tornando-se uma fonte alternativa na 

alimentação humana, podendo substituir ingredientes de custo elevado. No entanto, é 

importante obter o conhecimento de suas propriedades funcionais para permitir que sua 

incorporação seja bem-sucedida nos sistemas alimentares. 
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